CARTA ESPECIAL NADAL
ENTRANTS FREDS
Ostres de Marennes, ponzu i escal·lònia 						
Terrina de foie-gras, poma i brioix 							
Amanida de perdiu de caça i rovellons en escabetx 					
Caviar imperial Oscietra i parmentier amb pistatxos 					
Duo de tartars: tonyina Bluefin i llobarro salvatge 					
Amanida gourmanda de foie i tòfona fresca d’hivern 					

35,00
31,50
29,50
62,00
39,00
38,50

ENTRANTS CALENTS
Canelons Gaig amb crema de tòfona 							
28,00
Escudella de Nadal amb galets 							18,50
La nostra carn d’olla 									24,00
Risotto de ceps i tòfona 								35,00
Crema de celeri, ou poché i encenalls de pernil 					
36,00

PEIXOS
Llobarro salvatge, coliflor i tirabec 							45,00
Llenguado de llotja a la Meunière 							
46,00
Bacallà amb pil-pil i samfaina 								38,00
Suquet clàssic de rap 									39,00

CARNS I AUS
Capó rostit a la catalana amb prunes i pinyons 					
42,00
Pularda de Bresse amb salsa Perigord 						
60,00
Steak tartar de vaca del país 								36,00
El clàssic tournedó Rossini 								46,00
Perdiu de caça estofada amb rovellons 						
38,50
Llom de cérvol rostit al punt rosat amb tòfona 					
42,00
Espatlla de xai rostit i desossat 							
44,00
Garrí cruixent desossat amb fruits vermells i ceba 					
40,00

Pa i entreteniments 5,50 (si us plau, avisi al nostre personal si no desitja que se li serveixin).
Carta vàlida per a la Nit de Nadal, Nadal (migdia i nit) i Sant Esteve (migdia i nit).
Preu en euros. IVA inclòs. En cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, si us plau, consulteu al nostre personal.

CARTA ESPECIAL NADAL
POSTRES
Crema catalana Gaig
10,00
Textures de xocolata i fruits secs
16,00
Torradeta de Santa Teresa, vainilla i fruits vermells
18,00
Selecció de formatges
18,00

Carta vàlida per a la Nit de Nadal, Nadal (migdia i nit) i Sant Esteve (migdia i nit).
Preu en euros. IVA inclòs. En cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, si us plau, consulteu al nostre personal.

